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4 Adroddiad Blynyddol EMRTS

Adran 1 
Cyflwyniad
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Mae hi wedi bod yn flwyddyn dda ar gyfer EMRTS Cymru. 
Cyhoeddwyd yr Adroddiad Gwerthuso Gwasanaeth Blwyddyn Gyntaf 
, sydd wedi ei graffu’n annibynnol, yn ystod Hydref 2016, sy’n cynnig 
tystiolaeth ddiriaethol fod EMRTS Cymru yn cyflenwi ei nodau (gweler 
tudalen ?). Ymhellach, mae adolygiad allanol o’n model llywodraethu 
clinigol wedi dangos ei fod yn gadarn ac o safon uchel. Mae EMRTS 
Cymru yn awr wedi ei gomisiynu gan y Pwyllgor Gwasanaethau 
Ambiwlans Brys (EASC) ac rydym wedi datblygu Fframwaith 
Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol gyda hwy. Bydd y fframwaith 
yma’n rhoi dealltwriaeth well i GIG Cymru o sut mae EMRTS Cymru yn 
ffitio i mewn i’w ddarlun strategol.

Eleni, fe gawsom fwy o rôl i hyfforddi  hyfforddeion Meddyginiaeth 
Brys Cyn Ysbyty (PHEM), fe sefydlom gar PHEM EMRTS a chynnal y 
Dydd ‘Hyfforddi’r Hyfforddwyr’ IBTPHEM cyntaf. Yn ychwaneg, mae’r 
Gwasanaeth wedi cymryd rhan mewn, ac wedi cynnal, dros 100 o 
ddigwyddiadau rhanddeiliaid a CPD.

Mae EMRTS Cymru hefyd wedi mwynhau llwyddiant yn y Gwobrau 
Cymdeithas Ambiwlans Awyr yn Nhachwedd 2016, gan ennill y 
categori ‘Digwyddiad Arbennig y Flwyddyn’ (gweler tudalen 17).  

Mae ein perthynas gyda’r Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn mynd 
o nerth i nerth. Mae sefydliad y pedwerydd hofrennydd (Helimed 67) 
wedi creu cyfleoedd newydd i gynorthwyo trosglwyddiadau cymhleth 
a phellter hir a thimau casglu cyn-geni/pediatrig (gweler tudalen 17).

Symudodd tîm De Cymru i mewn i ganolfan awyr Ambiwlans Awyr 
Cymru yn Nafen, sydd o’r radd flaenaf, ym mis Mehefin 2016. Rydym 
hefyd wedi  cwblhau cynlluniau  i wella’r cyfleusterau yn ein canolfan 
yn y Trallwng. Yn ychwaneg, byddwn cyn hir yn defnyddio hofrennydd 
Airbus H145, sydd â chaban mwy, sy’n teithio’n gyflymach, sy’n aros 
yn yr awyr am hirach heb ail-lenwi â thanwydd ac yn y diwedd, yn 
diogelu gweithrediad awyr 24 awr yn erbyn y dyfodol (gweler tudalen 
19). Rydym wedi gallu cyflawni’r datblygiadau yma drwy haelioni 
cyhoedd Cymru a phopeth mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi ei 
gyflawni.

Mae gallu sefydliad i ehangu yn aml yn nodwedd o’i lwyddiant. Un o 
ddarganfyddiadau ein Gwerthusiad Gwasanaeth Blwyddyn Gyntaf 
oedd y galw ar draws Cymru ar gyfer EMRTS i ehangu i mewn i 
ganolfan Ambiwlans Awyr Cymru yng Nghaernarfon. Mae’n falch 
gennyf gyhoeddi fod EASC wedi awdurdodi’r datblygiad yma 
(gweler 19).  

Byddaf yn gorffen fy amser fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol Dros Dro 
EMRTS Cymru ar ddiwedd Ebrill 2017 er mwyn canolbwyntio ar fy 
ngyrfa mewn meddyginiaeth brys a datblygiadau strategol eraill. Er 
hynny, bydd fy ngwaith clinigol ar gyfer y Gwasanaeth yn parhau. 
Bydd Dr Ami Jones yn dechrau’r rôl ar ddechrau mis Mai 2017, nes i 
ni wneud penodiad cadarn. Mae Ami wedi arddangos arweinyddiaeth 
glinigol a sgiliau clinigol ardderchog yn ystod ei hamser fel Arweinydd 
Canolfan Dafen, ac mae hi’n ddewis ardderchog.

Yn olaf, hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i’r holl gydweithwyr EMRTS 
Cymru am eu hymrwymiad diflino i’r gwasanaeth. Hoffwn ddiolch 
hefyd i Ambiwlans Awyr Cymru, PABM ein Bwrdd Iechyd ‘lletyol’, 
EASC a Llywodraeth Cymru am eu cymorth dros y blynyddoedd.

Rhagair y Cyfarwyddwr 

Dr Dindi Gill
Cyfarwyddwr Cenedlaethol Dros Dro 
(Ebrill 2015 - Ebrill 2017)
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Ein Cenhadaeth 

I ddarparu penderfynu uwch a gofal critigol 
ar gyfer achosion brys sy’n bygwth bywyd 
neu aelodau sydd angen trosglwyddo ar 
gyfer triniaeth sy’n gritigol ran amser mewn 
cyfleuster priodol.

Ein Gweledigaeth 
Datblygwyd EMRTS Cymru yn y gred y bydd yn dod a 

chyfres o fuddiannau i Gymru, fel a ganlyn:

•   Bydd EMRTS Cymru yn cyflenwi tegwch mynediad i 

ofal critigol cyn-ysbyty i bobl Cymru.

•   Bydd EMRTS Cymru yn cyflenwi cynnydd i iechyd 

drwy ymyraethau cynnar (wedi ei ddarparu y tu 

allan i arfer parafeddyg arferol gan EMRTS Cymru) 

a throsglwyddiad uniongyrchol i ganolfannau gofal 

arbenigol. Dylai hyn wella canlyniadau ymarferol y claf 

a chynyddu’r nifer o ‘oroeswyr annisgwyliadwy’.

•   Bydd EMRTS Cymru yn cyflenwi buddiannau 

ymhellach i lawr y gadwyn ar gyfer ysbytai ar draws 

Cymru. Bydd mwy o gleifion yn cael eu cymryd 

yn uniongyrchol i’r ganolfan fwyaf priodol gyda llai 

o angen ar gyfer trosglwyddiadau eilaidd a fyddai 

wedi defnyddio personél arbenigol yr ysbytai (megis 

anesthetyddion) ac yn creu cost ychwanegol ar gyfer 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

•   Bydd EMRTS Cymru yn cyflenwi cynaladwyedd clinigol 

a sgiliau yng Nghymru. Bydd EMRTS yn cefnogi 

recriwtio ymgynghorwyr ac Ymarferwyr Gofal Critigol 

(CCP) i mewn i Gymru drwy gynnig cyfleoedd o fewn 

y Gwasanaeth fel rhan o recriwtio safleoedd priodol 

GIG Cymru. Bydd EMRTS Cymru hefyd yn cefnogi 

gweithgareddau addysgiadol ar draws GIG Cymru.

Ein Gwasanaeth
Mae EMRTS Cymru yn gweithredu saith dydd yr wythnos 

rhwng 08:00awr a 20:00awr o Elusen Ambiwlans Awyr 

Cymru yn Nafen a’r Trallwng.

Mae’r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys: 

•   Gofal critigol cyn-ysbyty ar gyfer pob grŵ   p oedran (h.y. 

unrhyw ymyrraeth/penderfyniad sy’n cael ei wneud y tu 

allan i arfer parafeddygol arferol).

•   Ymgymryd â throsglwyddiadau critigol o ran amser 

sy’n bygwth bywyd neu aelodau oedolion a phlant 

o ganolfannau lleol (gan gynnwys Adrannau Brys, 

Unedau Asesu Meddygol, Unedau Gofal Dwys, 

Unedau Mân Anafiadau) ar gyfer cleifion sydd angen 

ymyrraeth arbenigol yn yr ysbyty sy’n derbyn.

“
”
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Yn  ychwaneg, mae’r Gwasanaeth yn darparu opsiynau 

gwell mewn gofal critigol cyn ysbyty cyn-geni ac ar gyfer 

mamau - ar gyfer esgor yn y cartref ac ar gyfer esgoriadau 

mewn unedau annibynnol o dan arweiniad bydwragedd 

(MLUs).

Mae hyn yn cynnwys:

•   Trosglwyddo timau  newydd-anedig i achosion sy’n 

gritigol o ran amser ac yn bell i ffwrdd drwy’r awyr.

•   Cynorthwyo unedau bydwragedd ac esgoriadau yn y 

cartref drwy sefydlogi’r newydd-anedig a menywod 

gyda phroblemau sy’n bygwth bywyd a’u trosglwyddo  

i uned esgor wedi ei arwain gan ymgynghorwyr.

 

Yn olaf, mae’r Gwasanaeth yn darparu nifer o rolau mewn 

achos mawr neu ddigwyddiad gyda nifer o gleifion ac, am 

y tro cyntaf yng Nghymru, mae ymgynghorydd meddygol 

strategol ar gael 24/7. Enw’r ymgynghorydd yma yw’r 

ymgynghorydd cyflenwi oddi uchod.

Pan nad yw hofrenyddion Elusen Ambiwlans Awyr Cymru 

yn medru hedfan oherwydd bod y tywydd yn wael, 

mae gan EMRTS Cymru lynges o Gerbydau Ymateb 

Cyflym (RRVs). Trawsnewidiwyd pump Audi Q7 i mewn 

i gerbydau ymateb brys o’r safon uchaf sydd wedi 

eu dylunio i alluogi’r tîm i gyrraedd lleoliad argyfwng 

meddygol, ar y ffordd, mor gyflym â phosibl. Mae’r 

cerbydau yma wedi eu lleoli o gwmpas Cymru. Dyluniwyd 

y cyfarpar i fod yn ymgyfnewidiol rhwng hofrenyddion yr 

Elusen a’r Cerbydau Ymateb Cyflym.

Mae’r Gwasanaeth yn sicrhau fod 95% o boblogaeth 

Cymru yn medru derbyn gofal o dan arweiniad meddyg o 

fewn 30 munud drwy’r awyr a 46% o boblogaeth Cymru 

o fewn 30 munud ar y ffordd.

Cydlynir EMRTS Cymru a gosodir tasgau iddynt yn 

ganolog o’r Ddesg Cymorth Awyr (ASD) a seilir ym 

mhencadlys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yng 

Nghwmbrân.

Ebrill 1 2016 – Mawrth 31 2017 7
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Adran 2 
Llywodraeth 
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Strwythur 
Llywodraethu 
Mae EMRTS Cymru wedi datblygu system lywodraethu 

gyfundrefnol a chlinigol gadarn.  Cynhelir y gwasanaeth 

gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BI 

PABM) a fe’i comisiynwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau 

Ambiwlans Brys (EASC). Mae’r strwythur llywodraethu 

cyfundrefnol yn cynnwys Grŵ   p Sicrhau Cyflenwi (DAG) 

sy’n eistedd fel is-bwyllgor o EASC. Mae DAG yn gyfrifol 

am gyflenwad, cyfeiriad a pherfformiad y Gwasanaeth. 

Mae Cyfarwyddwr Cenedlaethol EMRTS Cymru yn atebol 

i’r DAG ar gyfer cyflenwad a pherfformiad y Gwasanaeth 

ac i Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd PABM ar gyfer 

llywodraethu cyfundrefnol a chlinigol.

Darlunnir y strwythur cyfundrefnol isod: 

Arweinir llywodraethu mewnol gan Fwrdd Clinigol a 

Gweithredol EMRTS, a fynychir gan bersonél uwch 

EMRTS a’r gwasanaethau cynorthwyol, ac mae’n 

rheoli materion clinigol a gweithredol sy’n perthnasu 

i’r Gwasanaeth. Mae’r grŵ   p yma wedi bod yn cwrdd 

bob dau fis. Ymhellach, mae Grŵ   p Llwybr Anadlu 

(sy’n gwerthuso’r anaestheteg brys a ddarparir gan y 

Gwasanaeth), Grŵ   p Gwaed, Grŵ   p Trosglwyddo a Grŵ   p 

Cyfarpar yn adrodd i’r Bwrdd.

Mae’r Grŵ   p Ymgynghorol Clinigol Allanol (ECAG) yn 

cynnwys aelodau o Rwydweithiau Trawma Rhanbarthol, 

Anesthesia/Gofal Critigol, Meddyginiaeth Brys, 

Llawfeddygaeth Acíwt, Gofal Critigol Cyn Ysbyty Cyn-

geni/Pediatrig ac Oedolion ac arbenigwyr Casglu. Mae’r 

grŵ   p hwn yn adrodd i Fwrdd Clinigol a Gweithredol 

EMRTS ac yn darparu craffu o berfformiad clinigol 

y Gwasanaeth ac adolygiad cymheiriaid annibynnol 

o ddigwyddiadau enwedig o wael. Mae’r prosesau 

llywodraethu wedi eu defnyddio yn effeithiol i greu 

amgylchedd o dryloywder, dysgu a gwella.

Am wybodaeth fwy manwl am ein llywodraethu, ewch i  

www.emrts.cymru/governance

 EASC

Cyfarwyddwr EMRTS Cymru

Prif Weithredwr PABM
Llywodraethu Cyfundrefnol 

a Chlinigol

Cyfarwyddwr Meddygol PABM
Llywodraethu Clinigol

Cyfarwyddwr Cyllid PABM
Llywodraethu Cyfundrefnol

DAG
Cyflwyniad, perfformiad a 

chyeiriad EMRTS Cymru
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Adran 3 
Ein Cyllid 
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Datganiad Ariannol 
EMRTS Cymru 

Fe wnaeth EMRTS Cymru gwrdd â’i darged ariannol yn 

2016/17 drwy gyflenwi gwarged cymhedrol o £0.143m 

yn erbyn ei ddyraniad cyllid refeniw o £2.868m.

Caiff y gwarged ei gario ymlaen i 2017/18 i gynorthwyo 

cyflenwad parhaus y gwasanaeth.
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Adran  4 
Gwybodaeth Ychwanegol 
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Data Perfformiad Blynyddol 
Rhagarweiniol (01/04/16 – 31/03/17)

Cyfanswm o Gleifion a Welwyd – 1292

Awyr
Cerbyd Ymateb Cyflym  

Rhyw

Gwryw
Benyw

66%

34%

70%

30%

Ystod Oedran 

0-98
mlwydd oed

Oedran 
Canolrifol 

46 
mlwydd oed   

Roedd

27%
o’r cleifion a welwyd yn 

gleifion pediatreg 
(o dan 17 mlwydd oed)  
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Abertawe Bro Morgannwg 21%

Aneurin Bevan 12%

Betsi Cadwaladr 16%

Caerdydd a’r Fro 6.5%

Cwm Taf 4.5%

Hywel Dda 19%

Lloegr 2%

Powys 19%

Map Cenhadaeth 
Lleoliad Digwyddiadau yn ôl Bwrdd Iechyd 

14 Adroddiad Blynyddol EMRTS
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Achosion a Fynychwyd yn ôl Categori Cyrchnodau’r Cleifion

Gadawyd 26% o’r holl gleifion yn y gymuned, gan 

osgoi eu rhoi mewn ysbyty heb angen. Cymerwyd y 

74% arall i ysbytai o fewn y byrddau iechyd canlynol: 

Category

Gwrthdrawiad Traffig ar y Ffordd  22%

Ataliad y Galon 16%

Trawma Arall 21%

Meddygol Arall 14%

Cwympiadau 13%

Trosglwyddo a Derbyniadau Proffesiynol Gofal Iechyd 10%

Poen i’r Frest 3.5%

Mamolaeth/Newydd-anedig 0.5%

Abertawe Bro Morgannwg 28%

Ymddiriedolaethau GIG Lloegr 22%

Caerdydd a’r Fro 21%

Hywel Dda 9%

Betsi Cadwaladr 8%

Aneurin Bevan 7%

Cwm Taf 4%

Powys 1%

Trosglwyddiad 
Cynnyrch Gwaed

142
Anesthetigion 

Argyfwng 

55
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Storïau Llwyddiant 
Gwerthusiad Gwasanaeth Blwyddyn 
Gyntaf EMRTS Cymru 

Yn ôl Adroddiad Blwyddyn Gyntaf Gwerthusiad 

Gwasanaeth EMRTS Cymru, a gyhoeddwyd yn 

Nhachwedd 2016, mae’r Gwasanaeth yn cael effaith 

gadarnhaol ar ofal iechyd brys yng Nghymru.

Craffwyd ar yr adroddiad yn annibynnol gan y Sefydliad 

Farr ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd y Gwerthusiad 

Gwasanaeth llawn yn para tair blynedd, ac fe gynigiodd 

yr Adroddiad Blwyddyn Gyntaf ddiweddariad yn dilyn ei 

ddeuddeng mis cyntaf o weithredu (27 Ebrill 2015 - 26 

Ebrill 2016).

Fel rhan o’r gwerthusiad, mae Prifysgol Abertawe 

yn defnyddio ei fanc data anhysbys o safon fyd-

eang i gymharu ffigyrau gweithredol ac adfer cleifion 

y Gwasanaeth gyda data o 9 biliwn o gofnodion 

cleifion yn fyd-eang. Yn ychwaneg, gofynnir i gleifion 

ac i gynrychiolwyr GIG Cymru a gwasanaethau brys 

perthnasol am eu barn o’r gwasanaeth.

Mae’r canlyniadau blwyddyn gyntaf yn dangos:

•   drwy gymryd yr ystafell argyfwng at y claf, mae’r 

Gwasanaeth wedi byrhau’r amser mae’n cymryd 

i rywun sy’n gritigol wael i dderbyn triniaeth o dan 

arweiniad ymgynghorydd.

•   nawr, mae gan fwy o bobl yng Nghymru, mewn 

ardaloedd gwledig a dinesig, fynediad cyfartal i 

driniaeth amserol o dan arweiniad ymgynghorydd yn 

ystod digwyddiad argyfwng, a gellir eu trosglwyddo i 

ofal arbenigol mewn cyfleusterau gofal iechyd ar draws 

Cymru ac ymhellach.

•   mae’r Gwasanaeth wedi rhyddhau peth pwysau o 

wasanaethau brys rheng flaen y GIG. Gall wella’r 

amser mae’n cymryd i rai cleifion eu cymryd ar 

gyfer sgan CT neu dderbyn llawfeddygaeth brys yn 

sylweddol. Yn ychwaneg, mae’r Gwasanaeth wedi 

lleihau trosglwyddiadau amserol a drud rhwng ysbytai 

drwy gymryd cleifion yn uniongyrchol i’ gofal arbenigol 

priodol.

•   mae’r Gwasanaeth wedi cefnogi datblygiad sgiliau a 

gwybodaeth mewn gofal critigol ar gyfer gweithwyr 

GIG Cymru, yn ystod achosion brys a drwy drefnu 

cyfleoedd hyfforddi rheolaidd.

Mae’r gwerthusiad hefyd wedi awgrymu y dylid cyflwyno 

EMRTS Cymru i’r gweithrediad Elusen Ambiwlans Awyr 

Cymru yng Nghaernarfon.

Cyflwynir tystiolaeth gyflawn o fuddion iechyd tymor hir 

i gleifion yn y gwerthusiadau blwyddyn dau a thri, er 

hynny, mae’r adroddiad yn cynnig tystiolaeth ryngwladol 

yn awgrymu fod gofal brys uwch ar leoliad y digwyddiad 

neu mewn ysbyty lleol yn cynyddu siawns a chyflymder 

adferiad y claf.
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Hofrennydd Trosglwyddo Newydd ar 
gyfer Cymru (Helimed 67)   

Ym mis Medi 2016, cyflwynodd Elusen Ambiwlans Awyr 

Cymru bedwerydd hofrennydd i’w lynges. Mae’n medru 

cwblhau trosglwyddiadau rhyng-ybsyty i oedolion nad 

yw’n cwympo o fewn meini prawf actifiant EMRTS Cymru 

a ble y mae’n well cael trosglwyddiad drwy’r awyr (h.y. ble 

fysai’n cymryd llawer yn hirach ar y ffordd). Yn ychwaneg, 

bydd yr hofrennydd yn cynorthwyo timau pediatric a 

newydd-anedig presennol yn y gwaith maent yn ei wneud. 

Mae’r gwasanaeth ar beilot nes diwedd Mawrth 2019 a 

bydd yn mesur y galw ar gyfer, a dichonoldeb tymor hir, 

hofrennydd trosglwyddo un pwrpas.

Mae’r Elusen yn ariannu’r hofrennydd, y peilotiaid a’r 

Ymarferwyr Gofal Critigol, y cyfarpar meddygol a’r 

isadeiledd ym Maes Hofrenyddion Caerdydd sydd ei 

angen i weithredu’r gwasanaeth. Bydd hefyd yn ariannu’r 

holl drosglwyddiadau sy’n digwydd yn ystod y cyfnod 

hwn.

Am fwy o wybodaeth, ewch i

www.emrts.cymru/patienttransfers

Adnabod Staff Meddygon yng Ngwobrau 
Ambiwlans Awyr Cenedlaethol

Mae staff meddygol EMRTS Cymru Dr Bob Tipping ac 

Ymarferydd Gofal Critigol Rhyan Curtin wedi derbyn 

cydnabyddiaeth genedlaethol ar gyfer cenhadaeth achub 

bywyd.

Rhoddwyd y Wobr Digwyddiad Arbennig iddynt yng 

Ngwobrau ar gyfer Rhagoriaeth Ambiwlans Awyr 

cenedlaethol yn Llundain yn Nhachwedd 2016. 

Derbyniasent yr acolâd mewn cydnabyddiaeth o achos 

heriol yn 2015 pan roeddent ar hofrennydd Elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru.

Galwont hwy i safle diwydiannol yng nghefn gwlad Cymru 

ble oedd claf wedi dioddef anafiadau difrifol i’r ddau goes, 

wedi colli swm sylweddol o waed ac wedi dioddef o 

ataliad i’r galon. Rhoddodd y tîm drallwysiad gwaed i’r claf 

mewn cyflyrau anodd, a hefyd cynnyrch gwaed o’r enw 

Lyoplas, sy’n helpu gyda cheulo’r gwaed. Yn ychwaneg, 

rhoddont anesthetig iddo i’w wneud yn fwy cyfforddus.

Cymerwyd y claf i ofal arbenigol drwy’r awyr mewn 

tywydd gwael, ac ar ôl nifer o lawdriniaethau, mae’r claf 

yn awr yn gwella gartref.

Am newyddion diweddar am EMRTS Cymru, ewch i 

www.emrts.cymru/news
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Astudiaethau 
Achos 
Stori Jess a Joe 

Mae cwpwl o Gaer sydd ill dau wedi derbyn triniaeth gan 

staff meddygol EMRTS Cymru ar ôl derbyn anafiadau 

difrifol wedi priodi.

Cafodd Jess Mann, sy’n chwech ar hugain oed, a Joe 

Mann, sy’n wyth ar hugain oed, eu taro gan gar wrth 

deithio drwy Fachynlleth ar eu ffordd i ymuno â theulu Joe 

am wyliau yn Sir Benfro. Roedd Jess yn gyrru pan darodd 

car arall y car o’u blaen a throelli ar draws y ffordd, gan 

daro eu car hwy.

Danfonwyd dau o hofrenyddion Elusen Ambiwlans Awyr 

Cymru, ac fe gyrhaeddodd y cyntaf ohonynt y lleoliad 

o fewn un munud ar bymtheg. Roedd staff meddygol 

EMRTS Cymru, Dr Stuart Gill, Dr Jennifer Dinsdale ac 

Ymarferydd Gofal Critigol John Adams ar yr hofrennydd.  

Roedd Ian Thomas, parafeddyg hofrennydd Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru yno hefyd.

Roedd Jess wedi torri ei ffemwr yn wael. Derbyniodd 

ketamine fel tawelyddiad gweithredol i’w gwneud yn 

gyfforddus wrth ei thynnu allan o’r car ac er mwyn galluogi 

rhoi ysgyren dynnu ar ei choes doredig. Derbyniodd asid 

tranecsamig hefyd i helpu atal unrhyw waedu mewnol 

drwgdybiedig rhag gwaethygu.

Derbyniodd Joe analgesia cryf (fentanyl), asid tranecsamig 

acid, rhoddwyd rhwymau pelfig arno. Dangosodd asesiad 

uwchsain o’i abdomen fod posibilrwydd o hylif yn ei 

abdomen isaf.

Cymerwyd hwy, mewn hofrenyddion gwahanol, yn syth i 

ysbyty a oedd yn cynnig gofal arbenigol. Mae’r cwpwl yn 

gwella’n dda iawn ac wedi dathlu eu dydd mawr ym mis 

Ionawr 2017.

Stori Trevor 

Dyn a ddioddefodd o ataliad y galon sydd wedi diolch i’r 

staff meddygol EMRTS a achubodd ei fywyd.

Roedd Trevor Fletcher, gweithiwr ffatri o Sir y Fflint, mewn 

coma a ddim yn medru anadlu ar ei ben ei hun, cyn i Dr 

John Clen a staff meddygol arall EMRTS fedru ei adfywio.

Derbyniodd Trevor gymorth cyntaf a CPR gan gydweithiwr 

ac wedyn gan barafeddygon Gwasanaeth Ambiwlans 

Awyr Cymru. Cymerodd yr hofrennydd Elusen Ambiwlans 

Awyr Cymru ond chwarter awr i deithio o’i ganolfan yn 

y Trallwng i’r lleoliad yng Nglannau Dyfrdwy. Roedd staff 

meddygol EMRTS Cymru yn medru sefydlogi Trefor drwy 

reoli ei anadlu drwy fewndiwbio a defnyddio anesthetig 

cyffredinol.  

Aeth y staff meddygon EMRTS ar yr hofrennydd ag ef yn 

syth i ysbyty a oedd yn cynnig gofal cardiaidd arbenigol.

Achubwyd Trevor, sydd nawr yn ôl yn ei waith fel glanhawr 

ar gyfer Toyota Manufacturing UK, diolch i’r gwaith tîm 

ardderchog rhwng darparwyr gofal iechyd.

Stori Jan

Mae marchog a oedd mewn coma am ddeg dydd ar 

ôl cwymp erchyll wedi canmol staff meddygol EMRTS 

Cymru a’r llawfeddygon ysbyty a achubodd ei bywyd.

Roed Jan wedi dioddef anaf difrifol i’r frest, cyflwr sy’n 

bygwth bywyd ble mae rhan o’r gawell asennau yn torri 

i ffwrdd ac ar wahân i weddill wal y frest – a thwll yn yr 

ysgyfaint, ac nid oedd yn medru anadlu’n iawn.

Dr Kate Stephens ac Ymarferydd Gofal Critigol Chris 

Connor oedd y staff meddygol EMRTS Cymru a ddaeth ar 

yr hofrennydd Elusen Ambiwlans Awyr Cymru i roi triniaeth 

i Jan.

Derbyniodd Jan drallwysiad gwaed a chyfres o gyffuriau 

lleddfu poen, yna rhoi tiwb i mewn i’w llwybr anadlu fel y 

gellir ei rhoi ar beiriant anadlu. Rhoddwyd anesthetig i Jan 

gan y criw, er mwyn ei rhoi i gysgu a lleihau’r risg ei bod 

yn cynhyrfu, ac er mwyn gwneud y broses o drosglwyddo 

i’r ysbyty drwy’r awyr yn fwy cyfforddus.
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Cymerodd hi ugain munud i’r hofrennydd i gyrraedd yr 

ysbyty, taith a fyddai wedi cymryd ddwywaith mor hir ar y 

ffordd.

Er iddi aros yn yr ysbyty am nifer o wythnosau, mae Jan, 

sy’n 64 mlwydd oed ac yn dod o Lanharan, yn awr yn ôl 

yn y gwaith.

Mae’r achosion uchod yn arddangos y tegwch 

a’r cynnydd iechyd mae EMRTS yn ymdrechu 

i’w ddarparu. Maent hefyd yn tynnu sylw at yr 

ymyriadau a gynigir gan EMRTS sydd ddim ar 

gael mewn arfer parafeddygol arferol. 

Ehangu EMRTS yng Ngogledd Cymru 

Fel rhan o weithrediadau EMRTS Cymru ar draws Cymru, 

bydd y cam nesaf yn gweld y gwasanaeth yn dod yn 

weithredol yng nghanolfan Elusen Ambiwlans Awyr Cymru 

yng Nghaernarfon, Gogledd-orllewin Cymru. Dechreuodd 

cam cyntaf EMRTS Cymru yn 2015, wedi ei gyflenwi drwy 

ganolfannau Dafen (Llanelli) a Trallwng yr Elusen. Bydd yr 

ehangiad i mewn i Gaernarfon yn gwella mynediad i ofal 

critigol cyn-ysbyty amserol, yn enwedig yn yr ardal hon o 

Gymru (gan gynnwys rhannau o Bowys a Cheredigion).  

Disgwylir i’r Gwasanaeth yng Nghaernarfon i fod yn 

weithredol yn hydref 2017.

Am fwy o wybodaeth, ewch i

www.emrts.cymru/emrts-in-north-wales

Hofrennydd Newydd i Wella Gwasanaeth 
‘Adran Frys Awyr’ 

Yn ystod 2017, disgwylir bydd tri hofrennydd newydd 

sbon wedi eu hadeiladu i bwrpas yn glanio yng 

nghanolfannau awyr Ambiwlans Awyr Cymru yn Nafen, y 

Trallwng a Chaernarfon.

Mae’r hofrenyddion newydd yn cymryd lle’r modelau 

EC135 a gyflwynwyd i Dde Cymru yn 2009. Byddant yn 

gwella gweithrediadau’n fawr iawn, yn ogystal â gallu’r 

staff meddygol EMRTS Cymru sy’n hedfan arnynt.

Ambiwlans Awyr Cymru yw’r trydydd gweithrediad 

gwasanaeth meddygol brys hofrennydd yn y DU i 

ddefnyddio’r hofrennydd H145. Pan fydd y tri hofrennydd 

newydd yn weithredol o fewn llynges Ambiwlans 

Awyr Cymru, a weithredir ar ran yr Elusen gan abcock 

Mission Critical Services Onshore, dyma fydd y llynges 

hofrenyddion fwyaf yn y DU.

Mae gan yr hofrenyddion alluoedd uwch i hedfan yn y 

nos, caban mwy a pheiriannau mwy pwerus, sy’n golygu 

fod mwy o le ar gyfer triniaeth ac mae’r hofrenyddion yn 

medru hedfan ymhellach heb lanio am danwydd.

Edrych i’r Dyfodol 
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Beth yw’r gwahaniaeth rhwng EMRTS 
Cymru ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru? 

Cyflenwir ein gwasanaethau drwy bartneriaeth bwysig. 

Ymddiriedolaeth elusennol yw Ambiwlans Awyr Cymru 

sy’n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar haelioni a chefnogaeth 

cyhoedd Cymru i helpu i gadw’r hofrenyddion yn yr awyr. 

Nid yw’r elusen yn derbyn arian yn uniongyrchol gan y 

llywodraeth ac nid yw’n gymwys ar gyfer arian gan y Loteri 

Genedlaethol.

Mae EMRTS Cymru (Meddygon Awyr Cymru), rhan o GIG 

Cymru ac a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, yn cyflenwi 

tîm Gofal Critigol GIG wedi eu hyfforddi i lefel uchel sy’n 

cynnwys:

•   Ymgynghorwyr - o gefndir meddygaeth brys, 

anesthesia a gofal dwys.

•   Ymarferion Gofal Critigol – gan gynnwys nyrsys a 

pharafeddygon.

Mae’r bartneriaeth hwn rhwng y GIG a’r Trydydd Sector yn 

arddangos buddion modelau croes-sector, a’r rôl bwysig 

mae elusennau yn medru chwarae yn narpariaeth gofal 

iechyd.

Pwy yw’r Elusen Ambiwlans Awyr Cymru? 

Lansiwyd Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ar ddydd 

Gŵ  yl Dewi 2001, a’r elusen yw’r gwasanaeth ambiwlans 

awyr swyddogol ar gyfer Cymru. Maent yn aros yn barod 

bob dydd o’r flwyddyn, yn barod i helpu unrhyw un yng 

Nghymru yn ystod eu hawr anoddaf.

Gosodir yr holl dasgau cenhadaeth yng Nghymru ar draws 

y strwythur GIG Cymru ddatganoledig, drwy’r Ddesg 

Cymorth Awyr a ariannir drwy’r elusen.

Mae’r Elusen yn dibynnu’n gyfan gwbl ar rodd-daliadau i 

godi £6 miliwn y flwyddyn. Mae hyn yn ariannu’r isadeiledd 

a’r cyfleusterau ar gyfer y tri chanolfan yn y Trallwng, 

Llanelli a Chaernarfon Mae hyn hefyd yn talu am gostau’r 

Ein Partner – Elusen Ambiwlans Awyr Cymru
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peilotiaid, y peirianwyr a thipyn bach o git meddygol. 

Mae’r Elusen yn ariannu’r hofrenyddion ac yn dal y 

cytundeb hedfan gyda Babcock Mission Critical Services 

Ltd.

Mae’r dulliau cynhyrchu incwm yn cynnwys codi arian 

cymunedol a chefnogaeth gorfforaethol, i weithrediad 

adwerthu a masnachu cenedlaethol yn ogystal â Loteri 

Achub bywyd.

Cenhadaeth yr Elusen 

Cenhadaeth yr elusen yw hwyluso’r broses o gynorthwyo 

pobl sydd yn sâl neu wedi eu hanafu, ac amddiffyn bywyd 

dynol, a hynny drwy ddarparu gwasanaeth ambiwlans 

awyr ar draws Cymru.

Gweledigaeth yr Elusen 

Gweledigaeth yr Elusen yw darparu gwasanaeth 

ambiwlans awyr 24 awr y dydd ac ymdrechu i sicrhau bod 

gwasanaeth ambiwlans awyr gwych ar gael i bawb yng 

Nghymru.

Ambiwlans Awyr Cymru y Blant 

Mae’r Elusen hefyd yn Ambiwlans Awyr Cymru y Blant, 

gan godi rhai o gleifion ieuengaf Cymru i fyny i’r awyr. 

Mae meddygon EMRTS Cymru, ac arbenigwyr GIG 

Cymru, sydd ar Ambiwlans Awyr Cymru yn gofalu 

am gleifion pediatrig a newydd-anedig pam y caent 

eu trosglwyddo i ysbytai plant, yn ogystal â darparu 

hofrenyddion hollbwysig yn yr awyr yn ystod achosion 999 

brys.

Dyfodol yr Elusen 

Gweledigaeth yr Elusen yw i ddatblygu gwasanaeth 

24 awr ac i barhau i wthio’r gwasanaeth ymlaen. 

Mae’r strategaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn cynnwys 

cynlluniau i:

•   Ehangu oriau’r gwasanaeth a datblygu’r gallu i hedfan 

yn ystod y nos.

•   Gwella sgiliau clinigol a chymorth wedi ei arwain gan 

ymgynghorwyr ar gyfer y criwiau awyr.

•   Datblygu Desg Gymorth Awyr bwrpasol yr Elusen.
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Am fwy o wybodaeth am yr Elusen 
Ambiwlans Awyr Cymru, ewch i:
 
www.walesairambulance.com



Manylion Cyswllt

Gwefan www.emrts.wales.nhs.uk

E-bost emrts@wales.nhs.uk

Ffôn 0300 300 0057


